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EDITORIAL
O Diálogo da Ciência
A aventura de fazer ciência é o desafio que, na qualidade de pesquisadores,
buscamos alcançar. Assim, o Conselho Editorial vem a público apresentar à comunidade
acadêmica o número inaugural da Revista FAP Academic Research. O projeto editorial da
FAP Academic Research, considerando as dimensões e a complexidade da realidade da
vida humana, tem como critério conceitual a pluralidade e a interdisciplinaridade, amparada
numa perspectiva de respeito aos princípios da ética na investigação científica.
A organização da vida acadêmica requer o diálogo com a sociedade. No
âmbito da racionalidade científica, a divulgação é pressuposto para o desenvolvimento
do conhecimento. É o momento em que o pesquisador apresenta a sua produção, os fins
a que se destina e para quem serve o conteúdo do seu trabalho. Portanto, é função de um
periódico científico-acadêmico fomentar o debate livre das ideias e permitir o exercício
da crítica como forma de construir o diálogo com a sociedade, oportunizando ao
pesquisador a releitura dos resultados e conclusões, mediante a abertura de novas
questões que podem contribuir para aprofundar e ampliar a problemática e o domínio do
objeto pesquisado.
Por meio da pesquisa, a ciência indaga o mundo e comunica a sociedade.
Podemos afirmar que a ciência é a curiosidade do homem sistematizada e
institucionalizada que deflagra a busca pela compreensão do mundo, da natureza, da
vida e dos outros homens não se satisfazendo somente nesses atos, mas intervindo na
realidade material, à medida que não se contenta com as suas necessidades e o seu
espírito transformador não se acomoda.
Nesse sentido, é oportuno salientar que, diferentemente do diálogo natural
cotidiano entre os homens, a ciência possui seus ritos e procedimentos que a tornam, por um
lado, um saber em si mesmo que exige dos sujeitos preparação formal, especializada e
técnica. Por outro lado, fazer ciência exige do sujeito pesquisador, além da competência
técnica, compromisso com a sociedade e, em especial, responsabilidade diante da justiça
social. A ciência não é um palco neutro de ideologias e interesses. Sabemos que o
pesquisador, como ator social, não está imune às influências da realidade em que está
inserido, no entanto, fazer ciência exige rigor, objetividade e ética.
Desse modo, com o objetivo de dialogar com a sociedade e promover a
ciência com qualidade técnico-científica, crítica e compromissada com a realidade e sua
necessária intervenção, nesta edição da Revista FAP Academic Research, o leitor
encontrará artigos que tratam das discussões acerca de pesquisas que abordam o
universo das cantigas de roda; a Pedagogia do Movimento Sem Terra; a contribuição da
Educação Ambiental na escola; os métodos e técnicas empregados no ensino de
Biologia; práticas e percepções de alunos sobre lixo urbano e as políticas curriculares.
Aguardamos a sua leitura e estamos abertos para receber sugestões e artigos
como resultado de pesquisas para que submetidos às normas de publicação que constam
no final desta edição, o Conselho Editorial possa fazer os devidos encaminhamentos
para efetivação do aceite final e a sua publicação.
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